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ТАКОЖ У НОМЕРІ:
СІМ`Я - НАЙБІЛЬШИЙ СКАРБ

БАТЬКО
Управління
громадою
11,5%

СТАРШИЙ СИН
Пожежна
охорона 1,3%
видатків
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ДІДУСЬ
Освіта 63,1%
видатків

ет
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ісцево
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КУМИ
Трансферти з інших
бюджетів (субвенції та
дотації 41,8% доходів)

.3%
у1

СУСІД

МОЛОДШИЙ СИН
Спорт 1.1% видатків
МАТИ
Охорона
здоров`я
1,3% видатків

БАБУСЯ
Соціальний
захист

6,1% видатків

ВЛАСНІ
ДОХОДИ громади
( податкові, неподаткові,
власні надходження)
58.2% всіх доходів бюджету

НЕВІСТКА
Благоустрій
(5,4% видатків)

КІТ
Економічна
діяльність
(дороги, землеустрій
та інвестиційні
проекти 2,6%
видатків)
МИШКА
Інші видатки

0,4% видатків

25 ІСТОРІЙ ПРО БЮДЖЕТ "ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ":

КРАЩІ ІДЕЇ "БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ГРОМАДЯН"-2021

ДОНЬКА
Культура
(5,9%
видатків)
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ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

"ЕКСРЕГІОНАЛ" БУДУЄ В ОДЕСІ ЖК
ЗАМІСТЬ ДИТЯЧОГО КОМПЛЕКСУ

У 2021 році в експлуатацію має здатися ЖК “Місто мрій” на вулиці Д. Ойстраха, 28, однак, як повідомляє Центр публічних розслідувань,
зведення цієї багатоповерхівки викликає багато питань.

Порушення, виявлені
в історії будівництва
ЖК "Місто мрій"
Перш за все, цільове призначення землі не відповідає будівництву ЖК. На кадастровій карті територія
призначена для "будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови для розміщення
дитячого спортивно-розважального комплексу (1-4
поверхи)".
Дитячого спортивно-розважального
комплексу
там і в планах немає, а
крім того, що "Місто мрій"
вже у два рази перевищив
допустиму
поверховість
(вже побудовано 8 повер-

хів), зараз дана ділянка
взагалі відсутня на кадастрової карті.

Хто ж стоїть
за будівництвом
"Міста мрій"?

що тут реконструювати?

Зараз
ця
територія
розбита
на
дві:
5110137600:08:008:0045 та
5110137600:08:008:0044.
Незважаючи на невідповідне цільове призначення
землі, дозвіл на виконання
будівельних робіт ДАБК все
ж таки видав, хоча документів про проведення підготовчих робіт у відомство
не надходило.
Цікава історія з видом будівництва. У дозволі на будівельні роботи зазначено,
що на ділянці проводиться реконструкція. Однак,
якщо ми поглянемо на територію до початку зведення ЖК, виникає запитання:
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Фото з офіційного сайту ЖК "Місто мрій"

Невідповідність
зустрічаємо і у висвітленні ходу
будівництва. ДАБК видав
дозвіл на зведення ЖК
7 листопада 2018 року. На
сайті "ЛУН" вже у жовтні
того ж року з’явилося наступне фото:

Бачимо, що будівельні
роботи на ділянці йшли задовго до отримання забудовником всієї необхідної
документації.
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Замовником будівництва
виступає компанія "Форекстін", в якої досить широкий
спектр надання послуг: основна діяльність - ресторани, забезпечення мобільного харчування, а також
організація інших видів відпочинку та розваг, надання
в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність у сфері права та
консультування з питань
комерційної діяльності й
керування.
Належить фірма ексдепутату Одеської міської ради Валентину Скобленку, який у шостому
скликанні
представляв
Партію регіонів, а в 2015
році балотувався від Української морської партії
Сергія Ківалова, проте не
пройшов. Ексдепутат тримає у своїх руках близько
10 приватних бізнесів. Серед них: фірма "Олдіс",
"Мегас-Строй" (будівництво), "Гранд Сервіс" (діяльність готелів і подібних
засобів тимчасового розміщування),
"Мед-АльпТревел" (діяльність турис-
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СПЕЦВИПУСК
тичних операторів) тощо.
Ще у 2008 році "Форекстін" отримав дозвіл на будівництво дитячого спортивно-розважального центру
на місці, де наразі будується ЖК "Місто мрій". Тоді
будівельні роботи зупинилися на початковому етапі,
і закінчилося все виритим
покинутим котлованом.
У 2018 році компанія отримала новий дозвіл - вже
на будівництво ЖК, однак
цільове призначення землі
й досі не змінилося. Введення "Міста мрій" в експлуатацію
відкладалося
5 разів: спочатку планувалося у 1 кварталі 2020
року, наразі ж забудовник
запевняє про здачу ЖК у 3
кварталі 2021.
Крім того, у 2009 році
місцеві жителі скаржилися на те, що представники
"Форекстін" їздили у школи Суворовського району
Одеси та збирали гроші
на будівництво нового басейну. Зазначається, що
зібрати вдалося близько
8 мільйонів гривень. У результаті компанія не побудувала ніякого басейну,
куди пішли гроші - невідомо.

У судовому реєстрі на
компанію "Форекстін" зареєстровано 17 справ.
Окрім того, Скобленко
опосередковано був залучений і до скандалу зі зсувами у Крижанівці.
У 2015 році відбувся зсув
через порушення орендатором умов виконання берегоукріплювальних
робіт. Буна, яка повинна
була захищати берег Крижанівки, була побудована
на кілька метрів лівіше від
того місця, де планувалося. Крім того, вона вийшла
довшою. Отже, з одного
боку буни берег продовжував вимиватися і залишалася загроза обвалів,
а з іншого навпаки - пісок
намивався. Якраз у тому
місці, де побудували приватний готель, який пов'язують з ексдепутатом Одеської міськради Валентином
Скобленком. Згодом після
цього і відбувся зсув схилів
у Крижанівці, якраз у тому
місці, де проводилися берегоукріплювальні роботи.
Показовим також є те,
що практично усі позови
до суду, де "Форекстін" виступав відповідачем, були
не задоволені.

Інші фігуранти
будівництва
Генеральним підрядником є "Будівельна компанія
"Інвестиції та інновації", що
належить Сергію Козуліну, який володіє чотирма
компаніями за адресою
вул. О. Невського, 68 кв. 1.
Цікаво, що засновником
"Інвестицій та інновацій"
виступає Валентин Гончарюк, пов’язаний із 28 фірмами, що займаються
будівництвом виключно у
Чернівецькій області.
Інша будівельна компанія, власником якої є
Козулін, "КМ БУД", має у
статутному капіталі лише
1 тисячу гривень. Це може
свідчити про те, що зазначене підприємство є фірмою-одноденкою та не
функціонує за призначенням.
Не додає довіри до "Інвестицій та інновацій" і низка судів, де компанія виступала відповідачем. Крайнє
судове рішення зобов’язало фірму виплатити позивачеві 21 тисячу гривень
за неналежне виконання
умов договору.

Отже, із усього випливає,
що ЖК "Місто мрій" - це,
можливо, чергове незаконне будівництво, яке замовив бізнесмен та ексдепутат, а виконує будівництво
компанія, яка раніше не
побудувала жодного ЖК
та побувала фігурантом
судових справ. Але найголовніше питання, чому знову на місці, призначеному
для покращення життя та
розвитку одеситів (у даному випадку для дитячого
спортивно-розважального
комплексу), створюється
звичайна багатоповерхівка.
ЦПР спробував зв'язатися з представниками вищезазначених компаній.
Телефон "Інвестицій та інновацій", який співпадає з
номером ЖК "Місто мрій",
наразі недійсний, тож ми
подзвонили в іншу компанію Сергія Козуліна "КМБУД", де нам повідомили,
що він дуже рідко з'являється в офісі та пообіцяли передзвонити. Однак зараз
цей номер теж недоступний.

нас з юридичною фірмою
"Юрлайн", де про "Форекстін" не чули. Виявилося,
що даний номер прив'язаний до 35 різних компаній
в регіоні.
Водночас, в ДАБК нам
повідомили, що земельна ділянка знаходиться в
категорії "землі житлової
та громадської забудови".
Вид використання земельної ділянки визначається
власником (ТОВ "Форекстін") самостійно, а зміна
виду в межах однієї категорії земель не є зміною
цільового призначення та
не потребує проходження
відповідних процедур, тож
здійснюється забудова відповідно до законодавства.
З повним текстом розслудівання можна ознайомитися за посиланням:

Що стосується "Форекстін", то вказаний на сайті
компанії телефон зв'язав

ЯК ПРИЄДНАТИСЯ ДО КОМАНДИ ЦПР
Центр публічних розслідувань - проєкт, створений
Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» та виданням ІзбірКом.

Гуртом батька легше
бити, а корупцію й поготів!
Приєднатися до проєкту ви можете, написавши на нашу сторінку
у фейсбуці:

Наразі ЦПР розширює
коло
своєї
діяльності,
залучаючи все більше незалежних журналістів не
лише Одеської області, а
й інших регіонів Півдня та
Сходу України. Цього разу
до нас приєдналися розслідувачі Херсонщини, Луганщини та Миколаївщини.
Корупція або будь-яке
інше порушення закону
насправді не є локальною
проблемою - це стримує
розвиток держави в цілому.
Тож робота Центру націлена на підвищення професійного рівня журналістів
регіональних видань задля
висвітлення цих проблем,
надання розголосу тим
"болючим" темам, які місцева влада прагне замовчувати.
Центром
проводяться
тренінги, під час яких журналісти можуть покращити
свої навички та отримати
поради від більш досвідчених колег.

або на електронну поштову скриньку:

Водночас ЦПР співпрацює з медіаюристами та
експертами, які завжди
готові
проконсультувати
та надати журналістам
юридичну підтримку.
Таким чином, створюється спільнота вмотивованих на покращення
життя в країні професіоналів.
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Головною тезою нашого
Центру є можливість підключення до покращень
кожного! Саме так, журналістські розслідування це величезна праця журналістів, юристів та цілих
редакцій.
Проте ми хочемо зробити розслідування доступними кожному!

Якщо ви журналіст чи активіст з великого міста чи
невеликої громади - ми
допоможемо сконтактувати з найближчим центром
розслідувань або включимо вас до нашої мережі.
Саме робота сотень людей зробила можливими
викриття Panama Papers та
FinCEN.
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cpi.odesa@gmail.com
А підтримати наш проєкт можна через сервіс
Patreon:
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ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА СМІТТІ ХЕРСОНА
І ДО ЧОГО ТУТ САНКЦІЇ РНБО

Утилізація сміття, озеленення та прибирання вулиць: на початку літа у Херсоні "розіграли" тендерів щодо благоустрою на 26 мільйонів
гривень. Серед переможців закупівель - як "динозаври" херсонського комунального ринку, так і відносно нові фірми, близькі до оточення
нового міського голови Херсона та створеної ним партії "Нам тут жити". Що не так з благоустроєм у Херсоні розбирався Центр публічних
розслідувань.

"Нам тут жити"
та заробляти
Озеленювати та косити
зелені зони Таврійського
та Корабельного районів Херсона на більш ніж
2 мільйони гривень має
ТОВ "БУД ВІК СЕРВІС". Зареєстрована у грудні 2018
року фірма, за даними
Єдиного державного реєсту юридичних осіб, при
чималій кількості видів діяльності (їх там вказано
29) має статутний капітал
усього 1 тисячу гривень.
Зазначимо, що невідповідність фінансових ресурсів
обсягам здійснюваної діяльності, згідно з рекомендаціями
Національного
банку України може свідчити про фіктивність компанії.
Керівником ТОВ є Максим Леонідович Якуба. За
даними Центральної виборчої комісії, на місцевих
виборах 2020 року людина
з таким же ім’ям, прізвищем та по-батькові балотувалася у депутати Херсонської міської ради від
партії "Нам тут жити". Якуба
Максим Леонідович є керівником і більш старшої

(зареєстрованої у 2013
році) фірми зі схожою назвою - ПП "ЕЛЕКТРО ВІК СЕРВІС". Саме вона і вказана у
якості інформації про кандидата на сайті ЦВК.
Бізнесмен Якуба депутатом не став, але тоді у
Херсоні у другому турі виборчих перегонів-2020 на
посаду міського голови
переміг Ігор Колихаєв - на
той момент народний депутат та лідер партії "Партія
Ігоря Колихаєва "Нам тут
жити".
За даними аналітичних систем, ТОВ "БУД ВІК
СЕРВІС" у 2021 році вже
отримувала у Херсоні підряди саме на закупівлях
за спрощеною процедурою, наприклад, навесні від міського комунального підприємства "Парки
Херсона" за полив зелених
насаджень на 185 тисяч
гривень. До слова, на час
цієї закупівлі у КП "Парки
Херсона" вже був новий
директор - Олена Кучеренко, призначена новим
очільником Херсона Колихаєвим. 2021 рік видався
особливо "врожайним" для
"БУД ВІК СЕРВІС".
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У кінці липня фірма виграла один з лотів іншого
тендеру від комунального підприємства "Міське
дорожнє управління" на
послуги з оренди спецтехніки (так званої вакуумної
підмітально-прибиральної
техніки на базі автомобіля)
на 2 млн 875 тис. 248 грн.
При цьому, своєї техніки
фірма не має. Тобто цю
вакуумно підмітально-прибиральну техніку "БУД ВІК
СЕРВІС", у свою чергу,
орендує у ФОП Роговий
Юрій Вітіславович.
Далі - ще цікавіше. З документів, поданих фірмою
для участі у закупівлях, випливає, що ФОП Роговий
сам орендує передану
"БУД ВІК СЕРВІС" техніку. А
саме - у ТОВ "Українська
продовольча корпорація".
ТОВ "Українська продовольча компанія" входить до … групи компаній
"Продексім" міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.
У такому разі можна
припустити, що техніку
для прибирання Колихаєв
орендує сам у себе - тільки через третіх осіб.

ФГП Продексім опис групи, дані YouControl

Що ж до іншої фірми
Максима Якуби - ПП "ЕЛЕКТРО ВІК СЕРВІС", то вона і
до місцевих виборів отримувала підряди на ремонт
ліній освітлення за бюджетні кошти.
Як писав рух "ЧЕСНО", до
виборів 2020 бізнесмен
Якуба у політиці не був.
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Комунальний "клондайк"
по Кримській, 94
Прибирати,
вивозити
сміття та озеленювати Дніпровський район Херсона
(загалом на суму більше 6
мільйонів гривень) до кінця
року має ТОВ "АЛЬЯНСБУД
ГРУП". Компанії майже 6
років і за цей час вона нео-
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ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ
дноразово змінювала назву та керівників: спочатку
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СЕРВІСБУД- ІНВЕСТ", потім
ТОВ "СТРОЙСПЕКТР ПЛЮС"
і нарешті з 2018 року ТОВ
"АЛЬЯНСБУД ГРУП".
Фірма вже "світилася" у
ЗМІ та судових справах,
після чого, судячи з усього,
і змінювала назву. Так, у
2018 році ТОВ "АЛЬЯНСБУД
ГРУП" фігурувала у провадженні за фактом фіктивного підприємництва,
за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК
України.
"Відповідно до заяви керівника ГО "За Президента
України" ОСОБА_2 невстановлені особи з метою
прикриття незаконної діяльності, направленої на
розкрадання коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний
та поточний ремонт об’єктів інфраструктури м. Херсона протягом 2015-2017
років створили ряд фіктивних підприємств", - йдеться у клопотанні слідчого
з ДФС у Херсонській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
які знаходяться у володінні
Херсонської філії ПАТ КБ
"ПриватБанк" та їх вилучення.
Інша
судова
справа стосується вже ТОВ
"СТРОЙСПЕКТР
ПЛЮС"
та благоустрою території, пов'язаного з капітальним ремонтом покриття у
центрі Херсона біля кінотеатру "Україна". Слідча
Нацполіції просила доступ
до документів, які перебували у володінні Управління
капітального будівництва
Херсонської міської ради,
та вилучення оригіналів
сертифікатів якості на будівельні матеріали та вироби, що пов'язані з капітальним ремонтом покриття,
платіжних доручень, рахунків на придбання будматеріалів та обладнання.
Наразі керівником ТОВ
"АЛЬЯНСБУД ГРУП" є Шумік Ганна Павлівна і зареєстрована ТОВ у Херсоні
за адресою Кримська,
94. На Кримській, 94 за збігом обставин знаходиться
і житлово-експлуатаційна
контора "КП Дніпровський".
Збіги на цьому не завершуються. Техніка та база у
"АЛЬЯНСБУД ГРУП" - орендовані. Два самоскиди з
тентом Ганна Шумік орендує у ФОП Лелека Віктор
Вікторович. Судячи з усього, у свого водія. Людина з
таким же ім’ям, прізвищем

та по-батькові числиться у
штаті фірми: у довідці про
наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації
зазначений водій Віктор Вікторович Лелека.
Виробничу базу - нежилі приміщення площею
97,7 кв. м по просп. Святих
Кирила та Мефодія, 18 у
Херсоні - ТОВ "АЛЬЯНСБУД
ГРУП" орендує у ФОП Кондратюк Євгеній Вікторович. За таким же збігом
обставин, людина-повна
тезка з однаковою адресою є історичним бенефіціаром ТОВ "АЛЬЯНСБУД
ГРУП".
Наприбирати, наозеленювати та навидаляти сміття у Суворовському районі
та центрі Херсона на майже 8 мільйонів гривень має
ТОВ "БЛАГОУСТРІЙ ХЕРСОН
ПЛЮС". Це зовсім молода
фірма - їй менше року. І
за цей час вона встигла не
лише отримати мільйонні
підряди, а й змінити назву
- до весни 2021 року вона
називалася ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ ПЛЮС".

поводження з відходами,
діяльність у рослинництві,
надання
ландшафтних
послуг. Що цікаво, своє
рішення як учасник ТОВ
Радомський ухвалив 21
квітня 2021 року, а перший
тендер від Департаменту міського господарства
Херсона на послуги щодо
утилізації, видалення та поводження зі сміттям був оприлюднений 22 квітня. Тому
є підстави припустити,
що зміни, внесені Радомським, якраз напередодні
тендеру - невипадкові.
За інформацією місцевих ЗМІ, Анжей Радомський - підприємець, який
тривалий час відповідав за
прибирання та вивіз сміття у сусідніх з Херсоном
Олешках. Як пише видання
"Мост", на той час компанії
Радомського у Херсоні ще
не працювали. Ситуація
могла змінитися з призначенням на посаду директора Департаменту міського господарства Херсона
Тетяни Серогодської, яка,
за інформацією сайту,
"багато років пропрацювала в Олешках".

До чого тут санкції
РНБО
Одним з історичних керівників та засновників вищевказаної ТОВ "Альянсбуд
груп" є Дмитро Платов.
Наразі він - керівник ТОВ
"АГАТА СЕРВІС КОМПАНІ".
У 2018 році Платов також
став одним із засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СХ ГРУП". До недавнього
часу "СХ ГРУП" отримувала
підряди від Департаменту
ЖКГ Херсона.
Херсонська
ТОВ
"СХ
ГРУП" увійшла до списку 79
компаній, до яких застосовані санкції, введені згідно з
Указом Президента України №140/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
2 квітня 2021 року "Про застосування персональних
спеціальних економічних
та інших обмежувальних
заходів (санкцій)".
Санкції щодо херсонської фірми діятимуть з 3
квітня 2021 року до 2 квітня
2024 року. ТОВ "СХ ГРУП",
у свою чергу, подала позов до суду на Президента України щодо визнання
протиправним і скасування Указу в частині введення
санкцій до неї.

Що говорить закон
та міська рада
Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі
закупівлі та зобов’язаний
відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі в
разі, якщо:

"БЛАГОУСТРІЙ ХЕРСОН ПЛЮС" і ТОВ "КК "АЛЬЯНС"

Серед тендерної документації є копія договору
купівлі-продажу частки в
статутному капіталі ТОВ
"БУДІНДУСТРІЯ ПЛЮС". Наприкінці квітня 2021 року
Стрелкова Леся Володимирівна передала покупцю Анжею Олександровичу
Радомському
свою корпоративну частку
у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ. Це усього
1 тисяча гривень.
Одразу після цього Радомський вирішив змінити
назву фірми на ТОВ "БЛАГОУСТРІЙ ХЕРСОН ПЛЮС"
та продовжив обов’язки
директора
Стрелкової.
Радомський також вніс
зміни до видів економічної
діяльності нової-старої ТОВ
- додав 8 КВЕДів, зокрема,
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За номером телефона "БЛАГОУСТРІЙ ХЕРСОН
ПЛЮС" пов'язана з ТОВ "КК
"АЛЬЯНС", історичним керівником якої у 2020 році
була вже знайома нам
Стрелкова Леся Володимирівна.
Цьому підприємству так
само майже рік від заснування. Тоді вона називалася ТОВ "ОПТІМА БУДІНВЕСТ".
Контактною
адресою
у ТОВ "КК "АЛЬЯНС" є ...
вул.Кримська, 94 у Херсоні.
Зараз
бенефіціаром
"АЛЬЯНСу" є Людмила
Топчу. Яка, у свою чергу,
є історичним керівником
ЖЕКу "КП "Дніпровський" за
тією ж адресою Кримська,
94.

Тобто, за законом, пов'язаним (між собою та/або
з замовником) учасникам торгів мали відмовити
в участі у тендері. Але цього не сталося. Чому? Це
питання через пресслужбу
Херсонської міської ради
Центр публічних розслідувань поставив відділу координації публічних закупівель.
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Цитуємо відповідь:

”

Пунктом 7 частини
першої Закону України
"Про публічні закупівлі"
передбачено, що Замовник приймає рішення про
відмову учаснику в участі у
процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі
у переговорній процедурі
закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 цього
Закону) в разі, якщо тендерна пропозиція подана
учасником конкурентної
процедури закупівлі або
участь у переговорній процедурі бере учасник, який
є пов’язаною особою з
іншими учасниками процедури закупівлі та/або з
уповноваженою особою
(особами), та/або з керівником замовника.
Разом з цим частиною 4
статті 17 Закону зазначено,
що замовник не вимагає
від учасників документів,
що підтверджують відсутність підстав, визначених
пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону. Таким
чином, учасник не надає
ніякої інформації, що підтверджує його пов’язаність
з особами/учасниками.
У свою чергу, метою Закону є зокрема створення
конкурентного середовища та розвиток добросовісної конкуренції. Однак
функція
забезпечення
державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері
публічних закупівель належить виключно Антимонопольному комітету України".
Виходить, що у міській
раді кивають на прогалини
у законодавстві, недосконалу процедуру та перекладають відповідальність
на Антимонопольний комітет. До того ж, чиновники у
відповіді не заперечили відсутність пов’язаності учасників закупівель. У такому
випадку, про створення
якого конкурентного середовища взагалі може йти
мова?
З повним текстом розслудівання можна ознайомитися за посиланням:
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ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ІННОВАЦІЇ ВОЗНЕСЕНСЬКА:

ЧОМУ КАРТКА ЖИТЕЛЯ ЗА МІЛЬЙОН НЕ ПРАЦЮЄ

У 2017 році на створення "Картки вознесенця" було витрачено більше 1 мільйона гривень, зокрема 261 тис. 550 грн з місцевого бюджету.
Однак наразі пластикові картки не працюють і навіть не видаються жителям громади. У чому справа, з'ясовував Центр публічних
розслідувань.
Ідея створити у Вознесенську картку містянина за
прикладом інших міст з'явилася ще за міського голови Віталія Лукова.
Спочатку інновація мала
надавати швидкий доступ
до електронної медичної
картки пацієнта. А потім
ідея розрослася до масштабу медичної інформаційної системи, яка б забезпечувала якісний облік
кількості звернень, виписку
рецептів та електронних
направлень до вузьких
спеціалістів.
Ще згодом були згенеровані ідеї по підключенню
до картки жителя модулю
"Траспорт", що передбачав можливість точного обліку пільгових перевезень,
та модулю "Торгівля", який
давав можливість отримувати знижку у місцевих магазинах-партнерах.

Реалізація:
два тендера на мільйон
- переможець один
Загальна сума гранту близько 1 млн грн - була
розділена на дві частини
між двома громадськи-

ми організаціями. Участь
громадських організацій
була обов’язковою умовою грантодавців, тож закупівлею
комп’ютерної
техніки для Вознесенського
Центру ПМСД за модулем
"Медицина"
опікувалася
ГО "Фонд громади Вознесенська" в особі Вікторії
Бальцер.
А закупівля за модулем
"Транспорт" здійснювалася
через ГО "Агентство економічного розвитку". Очікувана вартість складала 317
тис. 602 грн, з яких 63 тис.
700 грн - кошти місцевого
бюджету.
Згідно з протоколом засідання ФБО "Фонд громади
Вознесенська" на розробку медичної електронної
системи було чотири тендерних пропозиції.
А щодо модулю "Транспорт", то голова ГО
"Агентство
Економічного Розвитку" (АЕР) Сергій
Аверков розповів ЦПР, що
на тендер подався лише
один підприємець, бо не
знайшлося більше охочих
підрядників. Але це питання їм вдалося погодити з
ПРООН.
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Тож в обох тендерах переміг один і той самий підприємець - ФОП Арташ
Віра Олексіївна: договір за
модулем "Медицина" - 680
тис. 985 грн, а за модулем
"Транспорт" - 317 тис. 602
грн.
За даними ЗМІ, це не
просто пересічна особа,
а мати першого заступника міського голови Андрія
Жукова, якого тодішня місцева влада представляла
як розробника картки та
всього програмного рішення за даним проєктом.
Але в жодному офіційному документі прізвище
Жукова взагалі не фігурувало. Як пізніше він сам
коментував цей факт Центру публічних розслідувань,
його було обрано консультантом між усіма сторонами процесу, бо він знався у сфері IT.

Що мало бути зроблено?
Відповідно до тендерної
документації за модулем
"Медицина"
розробник
мав створити новітнє, технічно вдосконалене рішення, яке повинно включати:

• електронний

кабінет
пацієнта, як компонент
єдиного електронного
кабінету мешканця міста;

• базову

медичну інформаційну систему
з автоматизацією основних процесів обслуговування пацієнта у
лікарні;

• послуги з розгортання і

налагодження складових рішення: програмного забезпечення медичної інформаційної
системи та кабінету
мешканця з медичними сервісами, та з
цією метою - придбання робочих станцій для
працівників лікарні.

Щодо
тендерної
документації за модулем
"Транспорт", то розробник мав надати послуги,
визначені у специфікації
тендерної документації, та
закупити відповідне обладнання.
Якщо у випадку із закупівлею комп'ютерів все зрозуміло (є комп'ютер, значить,
гроші пішли на реальні
матеріальні цінності, які використовуватимуть лікарі),
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то закупівля інтелектуальних продуктів викликає питання.
Інноваційним і особливим у "Картці вознесенця"
мав стати сам програмний продукт - власна для
громади медична інформаційна система.
Медична інформаційна
система (МІС) - це спеціалізоване програмне забезпечення, розроблене
спеціально під потреби
системи охорони здоров’я. Від інформаційних
систем для інших галузей
МІС відрізняється тим, що
одночасно зберігає і обробляє персональну, демографічну та медичну
інформацію пацієнта.
Її використання регламентується
постановою
Кабінету міністрів України
від 25 квітня 2018 р. №411
- "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я".
Активне
впровадження
МІС в медичній сфері розпочалося на межі 20172018 років і згодом стало
обов’язковим для медичних закладів в рамках медичної реформи.
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СПЕЦВИПУСК
Чи отримало місто власну
МІС і чи функціонує вона
у місцевих медичних
закладах?
Певний програмний продукт Вознесенськ таки отримав. Андрій Жуков запевняв ЦПР, що наразі ця
система знаходиться на
балансі Міського центру
первинної
медико-санітарної допомоги і права
на власність належать громаді Вознесенська.
Однак, за словами головної лікарки Вознесенського МЦ ПМСД Тетяни
Дяченко, Вознесенський
медичний
центр
використовує
медичну
інформаційну систему під
назвою "SimplexMed" - сторонній програмний продукт, який не належить громаді і потребує платного
обслуговування, приблизно 100 тис. грн на рік.
Тобто, в рамках реалізації проєкту за модулем
"Медицина" містяни мали
отримати повноцінну власну МІС, але наразі платять
за користування сторонньої МІС "SimplexMed".
Право на обслуговування МІС "SimplexMed" у медичних закладах Миколаївської та Одеської областей
отримало ПП "Сінергія",
засновником якого, за даними сервісу YouControl,
є Андрій Жуков, заступник
мера та син ФОП Віри Арташ, яка перемогла у всіх
тендерах по впровадженню програмних модулів,
пов’язаних з карткою жителя. Зараз директоркою
ПП "Сінергія" є дружина
заступника мера - Ельвіра
Жукова. Наприклад, у січні
2021 ПП "Сінергія" виграло
у тендерах на обслуговування згаданої програми
на суму 117 тис. грн.
На питання, чому ж картка наразі не працює, Андрій Жуков відповідає ЦПР:

”

На сьогоднішній день
картка проходить модернізацію, і поки що
її робота припинена. Причиною цього є відсутність
можливості
програмного з’єднання з НСЗУ, бо
система НСЗУ постійно
впроваджує нові вимоги і її
ідентифікатори часто змінюються. А для безперебійного з’єднання нашої
картки з їхньою системою
вони повинні бути сталими. Тому, як тільки буде
можливість отримати сталі постійні ідентифікатори,
модуль "Медицина"
по
картці буде допрацьований і картка знову запрацює.

Також заступник мера
і тодішній консультант по
впровадженню
картки
розповів, що на сьогодні
пластиковий носій виконує
функцію ключа для входу
в електронну картку пацієнта, що пришвидшує
в рази процес ідентифікації пацієнта та обслуговування пацієнтів. Але
рішення по застосуванню
або незастосуванню картки приймається винятково
лікарями, тому що це суттєве полегшення їх роботи.
Щодо
впровадження
єдиної медичної інформаційної системи між
первинною і вторинною
ланками, то, за словами
заступника мера, ця опція
теж не працює, бо Вознесенська багатопрофільна
лікарня почала використовувати зовсім іншу МІС, яка
не передбачає можливості під’єднати "Картку вознесенця".
Пояснення Тетяни Дяченко дещо відрізняються,
вона розповіла:

сить точний. Тому, аби не
платити перевізнику більше, ніж фактично було
здійснено пільгових перевезень, було прийнято рішення розробити модуль
"Транспорт", який передбачав також створення
програмного продукту та
закупку обладнання.

Він працював в магазинах-партнерах. Власники
карток і досі мають знижки
в деяких місцевих магазинах.
Під час опитування місцевих жителів згадувалися
деякі магазини. А от опитані продавці розповідають,
що мешканці Вознесен-

Скрін відеосюжету "Вознесенського Вісника"

З 2018 року цей механізм
успішно працював, однак
зараз з деяких маршрутних таксі навіть зникли зчитуючі пристрої, і пасажири
просто показують водію
картку.
У липні 2021 року Андрій Жуков презентував
громаді новий спосіб
оплати за проїзд у громадському транспорті валідатори.

ська досить давно не користуються такими картками.
Варто відмітити, що модуль "Торгівля" був впроваджений розробником,
як бонус для громади, за
який не здійснювалася оплата.

стему, а отримала лише
електронну картку пацієнта та доступ до неї
за допомогою штрих коду
на пластиковому носії
і лише у первинній ланці
медицини.
ФОП Віра Арташ зобов’язалася надати місту МІС
власної розробки. Проте
розробником почав називати себе Андрій Жуков,
який консультував місто і
підприємницю з IT питань,
а згодом заснував ПП
"Сінергія" та отримав право на обслуговування сторонньої МІС "SimplexMed".
Саме цю програму обрав Вознесенський центр
ПМСД як чинну МІС замість
тієї, що мали отримати в
рамках реалізації "Картки
Вознесенця". ПП "Сінергія"
до сих пір отримує кошти
за обслуговування програми "SimplexMed".
Хоча Андрій Жуков повідомив ЦПР, що на обслуговування картки витрачалися
незначні суми (близько 4
тис. грн) і лише у 2018 році,
а за твердженням Тетяни
Дяченко, картка не потребувала жодних витрат

Вони дозволяють приймати оплату банківською карткою та пристроями, обладнаними
чіпом NFC. Пристрої працюватимуть на окремому програмному продукті, за який громада
повинна буде заплатити
розробникам з міського
бюджету додатково.
Однак під час нашого візиту до Медичного центру
ми зафіксували, як жителі
продовжують
звертатися
до сімейних лікарів зі звичайною паперовою карткою, в яких лікарі роблять
відмітки, що відповідно є
більш тісним контактом з
пацієнтом.
Власне жителі розповідають, що завжди зверталися до лікарів з паперовою
карткою, а саму "Картку
вознесенця" ніколи не запитували.
Щодо розробки модуля "Транспорт", то Андрій
Жуков зазначив, що його
необхідність полягала у
відшкодуванні пільгових перевезень, бо до 2017 року
пільги в громадах відшкодовувала держава, а потім
це лягло на місцеві бюджети і мало здійснюватися за
спеціальною формулою.
Але такий механізм не до-
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Але наразі жодних робіт за цими нововведеннями не відбувається. Жуков
пояснює це тим, що додатково до впровадження
валідаторів
подорожчав
проїзд у громадському
транспорті з 5 гривень до
7 гривень та змінилося законодавство. А програма
під модуль "Транспорт"
розроблена у відповідності
до вимог законів 2017 року
і налаштована на вартість
проїзду 5 гривень.
Пізніше до функціоналу
"Картки вознесенця" ще
був доданий модуль "Торгівля".

Інформація про закупівлі

Отже, "Картка вознесенця", на яку було витрачено 1 мільйон 129 тисяч
657 гривень, наразі не працює за двома основними
модулями: "Транспорт" та
"Медицина".
У
рамках
проєкту
"Смарт Сіті" Вознесенська
громада мала отримати
власний унікальний програмний продукт - медичну інформаційну си-

Скрін з офіційного сайту міста
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на обслуговування, дані з
електронних держресурсів показують, що витрати
були. Так, у 2019 році було
виділено 48 тис. грн ФОП
Віри Арташ на "Інформаційні послуги по обслуговуванню карти жителів міста".
З повним текстом розслудівання можна ознайомитися за посиланням:
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ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ЩО БУДЕ З "КОНЯРСТВОМ УКРАЇНИ"
ПІСЛЯ ШТУЧНОГО БАНКРУТСТВА

"Конярство України" - одне з найбільших державних підприємств країни з десятками тисяч гектарів землі. Воно знаходиться у процедурі
банкрутства, і борги продовжують зростати. Розрахуватися з кредиторами підприємство буде землею. Правоохоронці вважають, що
підприємство навмисно загнали у штучні борги. Як і чому це сталося, розбирався Центр публічних розслідувань.

СБУ каже, банкрутство фіктивне
В серпні 2020 року Служба безпеки України повідомила (не називаючи
підприємства), що виявила механізм доведення до
фіктивного
банкрутства
"одного
із
найбільших
державних підприємств у
сфері тваринництва із розгалуженою мережею регіональних філій".
"Внаслідок оборудки зловмисники планували заволодіти 14 цілісними майновими комплексами".
Зазначимо, що розпорядженням Кабінету міністрів
Миколи Азарова від 1 грудня 2010 р. №2305-Р було
передбачено приєднання
до ДП "Конярство України"
18
державних
підприємств, але сьогодні підрозділів - 14. У складі "Конярства України" колись
самостійні державні кінні
заводи стали філіями.
Перед деякою комерційною структурою, повідомляють правоохоронці,
був штучно сформований

борг у понад 60 мільйонів
гривень. І погашення цього
фіктивного боргу агрофірма вимагала за рахунок
майна ДП. Та найцікавіший абзац повідомлення
- той, де йдеться про часові
рамки й механізм доведення до банкрутства:

”

…протягом 2018-2019
років керівництво держпідприємства
підписало
кілька
десятків
завідомо збиткових договорів із підконтрольною їм
агрофірмою. Посадовці
сприяли укладанню контрактів про надання господарських послуг та закупівлю сільгосппродукції за
завищеним цінами.
Правоохоронці
провели 18 обшуків за місцями
проживання та в офісах
фігурантів
провадження
в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Луганській, Київській
областях та у столиці, повідомила СБУ. Вилучено
бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші
докази протиправної діяльності.
Головним активом ДП
"Конярство України" є зем-
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ля - за різними оцінками,
від 40 тисяч до56 тисяч гектарів. Отримати її в порядку
компенсації за борги - велика спокуса.
Але є одне "але". Справу
про банкрутство ДП порушено ще у 2015 році!

Хто збанкрутував
"Конярство України"?
Що ж відбулося у 20182019 роках? Згідно з даними аналітичної системи
YouControl, у 2018 та 2019
керівником ДП "Конярство
України" був Олександр
Войний.
До призначення очільником ДП "Конярство України" він обіймав посаду
директора одного з підрозділів підприємства - філії
"Запорізький кінний завод
№86" ДП "Конярство України". І туди ж повернувся після звільнення.
Звинувачення на адресу
Войного висловлював іще
в лютому 2020 наступний
в.о. директора ДП "Конярство України" Костянтин
Зінченко. За його словами,
підприємства-партнери,

такі як "Олімпіас Груп", ТОВ
"Сталь", завищували ціни
за свою роботу та занижували врожайність по продукції. Таким чином, (філії
ДП "Конярство України", Ред.) "Дніпропетровський
кінний завод" і "Запорізький
кінний завод" заходили в
кредиторські заборгованості на мільйонні суми…
зараз уже перевіркою аудиторської служби виявлено розтрату і завищення та
кредиторської заборгованості на 150 млн грн.
Окрім того, Зінченко повідомляв, що один із засновників "Олімпіас Груп"
- родич екскерівника філії
"Запорізький кінний завод
ДП "Конярство України" та
екскерівника ДП "Конярство України" Олександра
Войного.
Відповідно до аналітичної системи YouControl,
засновником та бенефіціаром ТОВ "Олімпіас Груп"
на той час був Сергій Войний. ТОВ "Олімпіас Груп" у
2020 переписали на кіпрський офшор, але у 201720 роках її засновником і
кінцевим бенефіціаром
був Сергій Войний.
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І при тому це ТОВ увійшло
до п’ятірки юридичних осіб,
які ініціювали банкрутство
держпідприємство ще у
2015 році. "Олімпіас Груп"
заявило найбільшу суму
заборгованості перед ним
з боку "Конярства України"
- 85 мільйонів гривень. Про
це свідчать дані з Повної інформаційної довідки Єдиного реєстру підприємств,
щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство.
Вважати,
що
Войний
на посаді керівника "Конярства України" потурав
"дружнім"
агрофірмам,
змушують не лише звинувачення його наступника
Костянтина Зінченка.
У відкритому доступі на
сайті Державної аудиторської служби України є
звіт про стан справ у Філії
"Запорізький кінний завод
№86", що її очолював Войний до підвищення в керівники Держпідприємства і
після звільнення з тієї посади.
Далі буде трохи подробиць із звіту про держфінаудит запорізької філії.
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ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ
Звідки бралися борги
у "Конярства України"?
Держфінаудит філії "Запорізький кінний завод
№86" охоплював два роки
- з 1 жовтня 2017 року до 30
вересня 2019 року. За цей
час заборгованість філії
перед агрофірмою родича Олександра Войного,
ТОВ "Олімпіас Груп", зросла майже на 16 мільйонів
гривень, і склала понад 25
мільйонів.
Аудитори, до речі, звертають увагу, що кінцевий
бенефіціарний
власник
"Олімпіас Груп" має таке
саме прізвище, як і директор філії.
Також аудитори зазначають, що сягнула 24 мільйонів заборгованість філії
"Запорізький кінний завод
№86" перед ТОВ "Агрогрупа Деметра". Це ще один
ініціатор банкрутства ДП
"Конярство
України".
З
"Агрогрупою Деметра" філія під проводом Войного
співпрацювала і до його
підвищення до в.о. директора усього ДП, і після, все
глибше занурюючись у
борги.
Механізм утворення цих
боргів детально описаний
у звіті. У філії є земля в постійному
користуванні.
Здати в оренду її не можна, а обробляти повністю
власними силами філія не
в змозі. Керівник філії підписує угоду з приватною
агрофірмою. Та обробляє
землю і отримує за це
гроші від філії. Потім приватна агрофірма купує у
держпідприємства в особі
філії врожай, який сама
виростила. В цьому кругообігу грошей виходило так,
що філія ще й лишалася
винна грошей партнерам,
пишуть держаудитори.

нібито нижчою, ніж у інших
господарствах району. Та
скільки насправді приватні
аграрії збирали врожаю,
невідомо: філія не зважувала вантажівки "партнерів" на виході! На додаток
ціни, за якими зерно й технічні культури купували ці
"підприємства-партнери",
були також значно нижчими від середніх по області.

Що відбувалося
на Луганщині?
ЦПР спробував довідатися про стан справ у
філіях-кінних заводах Луганської області: Деркульському, Лимарівському,
Новоолександрівському
та Стрілецькому.
У Луганській обласній
держадміністрації нам пояснили, що до управління
філіями-кінними заводами
влада на місцях стосунку
не має - ними керує безпосередньо
Державне
підприємство "Конярство
України".
У Головному управлінні нацполіції в Луганській
області, так само як і в
Управлінні СБУ в Донецькій
і Луганських областях, відмовилися від коментарів,
повідомивши, що справу
про доведення до фіктивного банкрутства "Конярства України" розслідують
у Києві.
До кожної з філій ДП "Конярство України" на Луганщині редакція направила
запити на публічну інформацію. Ми хотіли дізнатися
про поголів’я коней на заводах, про кількість землі,
що знаходиться у постійному користуванні філій, а
також про те, хто й на яких
умовах цю землю обробляє і чи є філії наразі прибутковими.

Філія майже не розпоряджалася коштами, що надходили
від реалізації врожаю, оскільки їх одразу виплачували за виконання сільгоспробіт

Тобто агрофірма авансом платила за майбутній врожай, а філія одразу
виплачувала їй ці гроші за
обробку землі. Фірма надавала зворотну допомогу
- а потім філія повертала її
рештою грошей за залишок врожаю.
Водночас, згідно з аудитом, урожайність на ланах філії була на 30-40%

Завдання виявилося нелегким, адже сайту в одного з найбільших державних підприємств немає.
"Конярство
України"
втратило своє доменне
ім’я, і тепер за адресою
його колишнього сайту
(konukr.com.ua) - інтернетказино.
Відповідно, і листи на e-mail
info@konukr.com.ua не дійдуть до адресата.
Телефони, які знаходилися через системи пошуку
бізнес-інформації не відповідають. Тиша навіть за
номером, зазначеним у
звіті про фінансовий стан
підприємства станом на
1 січня 2021 на сайті Мінекономіки (воно нині курує
ДП "Конярство України").
Наявна лише поштова
адреса, та, надіславши
за нею листа, ми не мали
можливості пересвідчитися, чи його хтось отримав.
Директор ДП "Конярство
України" Євген Веретюк
при спробі поговорити
сказав, що розмовляти зараз не може та пообіцяв
перетелефонувати. Попри
наші подальші намагання,
поспілкуватися з ним так
і не вийшло: трубку він не
брав.

Хто такий Веретюк
і до чого тут Азаров
Виконуючим
обов’язки
директора ДП "Конярство
України" Євген Веретюк
був призначений у середині липня 2020. З 2012 року
Веретюк обіймав посаду гендиректора ПАТ "ВКП
"Металіст", зареєстрованого в тимчасово окупованому місті Макіївка. Він
значився керівником підприємства на окупованій
території станом ще й на
початок 2018 року, згідно
з останніми відомостями, наданими цим акціонерним
товариством
Агентству з розвитку інфраструктури
фондового
ринку України (АРІФРУ), і,
як повідомляє YouControl,
посідає її досі.

За даними аналітичної
системи YouControl, в.о.
директора ДП "Конярство
України", посідає посаду
до теперішнього часу

Отже, існує теоретична
можливість, що кредитоспроможність його буде
відновлена, а філії-конезаводи будуть збережені.

При цьому Веретюк лишався на окупованій території й особисто керував
запуском заводу з виробництва труб "Металіст" у
2016 році, про що свідчать
як фото з "посадовцями
республіки", так і відеосюжети на пропагандистських ТБ-каналах угруповання "ДНР".

Однак сьогодні все вказує на те, що керівництво
ДП або не спроможне
вивести підприємство на
прибуткову роботу, або
просто не зацікавлене
в порятунку "Конярства
України".

Окрім того, Веретюк був
помічником народного депутата Олексія Азарова,
сина тодішнього прем’єрміністра Миколи Азарова.
Тож у численних публікаціях на "антикорупційних"
сайтах стала поширюватися інформація, ніби призначення Євгена Веретюка
лобіював наближений до
Азарова "донецький" Костянтин Згара, якого в тих
статтях називали "конюхом
Януковича"
(наприклад,
на сайтах "Правдошукач",
"Антикор", "Стопкор".)
І от майже водночас із
призначенням Веретюка
у директорське крісло "Конярства України" почалися
обшуки правоохоронців у
філіях ДП. Можна було б
припустити, що такі рішучі дії зупинять падіння держпідприємства у боргову
прірву. Але ні.
У Звіті про фінансові результати ДП за 2020 рік на
сайті Мінекономіки йдеться, що чистий фінансовий
результат
підприємства
- збиток у 92,3 мільйони
гривень. Для порівняння: у
попередньому 2019 році
збиток був на 55 мільйонів
менший, - 37,3 млн грн.

Шкура майже
вбитого ведмедя
Справу про банкрутство
ДП "Конярство України" порушено в 2015, та судові
перипетії тривають досі.
Однак банкрутом державне підприємство ще не визнане.

В усіх чотирьох філіях редакція отримала відмови.
Керівники пояснили, що
надати відповіді не можуть,
адже
розпорядниками
такої інформації являються не вони, а керівництво
Державного підприємства
"Конярство України", до
якого нам порадили звернутися.

izbirkom.org.ua

Останні відомості, подані до АРІФРУ: Євген Веретюк призначений гендиректором на підприємстві, що працює на тимчасово
окупованій території в 2018

cvu.od.ua

У ЗМІ неодноразово висловлювалася думка, що
об’єднання урядом Миколи Азарова прибуткових кінних заводів у єдине
держпідприємство було
вчинене для подальшого
банкрутства їх всіх одним
махом і заволодіння колосальним
земельним
фондом у понад 40 тисяч
гектарів.
У звіті про держфінаудит
запорізької філії, яка приносила збитки на десятки
мільйонів гривень, аудитори пишуть (стор. 14):

”

Філію було створено
на базі Державного
підприємства "Запорізький кінний завод №86"
(надалі - ДП "ЗКЗ №86"),
яке перед реорганізацією
працювало
прибутково.
Так, результатом діяльності ДП "ЗКЗ №86" у 2008 році
2 млн 401 тис. грн, у 2009 3 млн 24 тис. грн, за І півріччя 2010 року - 682 тис.
грн.
Тепер же ДП "Конярство України" працює зі
збитками: 37,3 млн у 2019
році, 92,3 млн у 2020 році.
І, можливо, фінансовий
результат 2021 року буде
ще гіршим.
Зв’язок теперішнього в.о.
керівника ДП "Конярство
України" Євгена Веретюка з родиною Азарових у
поєднанні з різким зростанням збитків ДП може
вказувати на те, що підприємство продовжують
вести до остаточного знищення.
З повним текстом розслудівання можна ознайомитися за посиланням:
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АТЕСТАЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕПУТАТІВ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЗАМІСТЬ ГАЗЕТ:

ЯК ДЕПУТАТИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЮТЬ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ
АВТОРКА: Альона Єгорова
FACEBOOK

INSTAGRAM

Особисті профілі або публічні сторінки у соціальній
мережі Facebook мають
62 депутати міської ради,
а профілі Івана Демченка
(фракція "ОПЗЖ") та Юрія
Шумахера (фракція "Довіряй ділам") відсутні.

Стрімке збільшення аудиторії платформи Instagram
привертає увагу і депутатів
Одеської міської ради, які
зареєстрували там свої
профілі й розміщують інформацію. Загалом в
Instagram вдалось знайти
та ідентифікувати сторінки
47 обранців. Однак лише
24 з них оприлюднюють дописи щодо своєї діяльності, хоч і разом зі світлинами з особистого життя.

Більшість акаунтів активно наповнюється інформацією про проведені зустрічі з жителями, наради,
сесії, телевізійні ефіри,
прийом виборців або ініціативами депутатів.

Facebook/Олексій Асауленко

У своїй більшості депутати повторюють ту саму
інформацію, що вже була
оприлюднена у Fаcebook,
проте дещо в скороченому вигляді.
Facebook/Олена Коробкова

Facebook/Василь Ієремія

Facebook/Володимир Корнієнко

Facebook/Михайло Карпенчук

Проте не всі депутати Одеської міської ради
активно
комунікують
з виборцями, залишаючи
без уваги коментарі та питання, що ставлять громадяни під дописами обранців.
Взагалі не використовують
свої
сторінки
у Facebook для інформування виборців про свою
діяльність вісім депутатів:
Людмила Варавва, Олег
Етнарович,
Олександр
Матвєєв, Андрій Терновський (фракція "Довіряй
ділам"), Олена Зефнер,
Володимир Іванов, Іван
Семчук (фракція "Партія
Шарія"), Віктор Наумчак
(фракція
"Європейська
солідарність").
Зауважимо, що активність наповнення сторінок
Людмили Варавви, Олега
Етнаровича, Олександра
Матвєєва та Віктора Наумчака знизилася після
проведення місцевих виборів.
Якщо брати партійну
складову, то всі п'ять партій, що мають фракції
в Одеській міській раді,
активно наповнюють інформацією про діяльність
своїх депутатів сторінки у
Facebook.

Зареєстровані
профілі дев'яти депутатів не наповнюються взагалі: Олександр Авдєєв (фракція
"ОПЗЖ"), Олександр Іваницький, Дмитро Танцюра
(фракція "Довіряй ділам"),
Ігор Коваль (позафракційний), Володимир Іванов, Ілля Фрейман (фракція "Партія Шарія"), Жанна
Мандриченко, Олексій Потапський (фракція "Європейська солідарність").
Сторінка
Володимира Корнієнка (фракція
"ОПЗЖ") припинила оновлюватися у 2019 році, а
сторінки Олега Етнаровича, Андрія Кісловського,
Марини Лозовенко, Олександра Матвєєва, Андрія
Терновського,
Олександра Шеремета (фракція
"Довіряй ділам"), Вадима
Терещука (фракція "Європейська солідарність") - у
2020 році.

Instagram/Олег Бриндак
Instagram/Володимир Іванов

Instagram/Олег Звягін

Окремо можна зазначити, що з п'яти партій, представники яких є у фракціях
Одеської міської ради, зареєстрований у Instagram
тільки профіль "Партії Шарія" в Одесі.

Instagram/"Партія Шарія" в Одесі

TELEGRAM
У зв'язку з нещодавнім
масштабним збоєм у роботі соціальних мереж
Facebook та Instagram
альтернативним майданчиком
для
спілкування
мільйони користувачів обрали Telegram. Ми також
спробували
проаналізувати, чи використовують
Telegram-канали
одеські депутати. У результаті пошуку вдалось ідентифікувати лише шість
Telegram-каналів міських
обранців. Активно ведуть
свої канали три депутати:
Анастасія Большедворова, Петро Обухов та Олег
Філімонов.

Instagram/Жанна Мандриченко

У шести депутатів профілі в Instagram є повністю
особистими.

Instagram/Олег Філімонов

Вони не оприлюднюють будь-яку інформацію,
пов'язану зі своєю депутатською діяльністю: Людмила Варавва, Ірина Головатюк-Юзефпольська, Ірина
Куценко (фракція "Довіряй
ділам"), Богдан Гіганов,
Роман Сеник
(фракція "ОПЗЖ"), Олександра
Ковальчук (фракція "Слуга
народу").

Telegram-канал/Анастасія
Большедворова

Instagram/Світлана Осауленко

На цих сторінках можна
знайти контактні телефони
партійних офісів в Одесі,
електронну пошту та посилання на регіональні сайти
партій.
Instagram/Сергій Страшний

Facebook/Олександр Авдєєв

izbirkom.org.ua

Instagram/Богдан Гіганов

cvu.od.ua

Telegram-канал/Петро Обухов

ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ
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У сучасному інформаційному колі соціальні мережі залишають далеко позаду друковані ЗМІ та навіть телебачення. Тут депутату та його
виборцю можна спілкуватися "особисто", отримати зворотний зв'язок, позиціонувати себе в очах громадськості та бути джерелом унікальних
новин.
Експерти громадської кампанії "Атестація депутатів місцевих рад" дослідили, як одеські депутати використовують соціальні мережі для
комунікації з виборцями, зокрема, щоб поінформувати їх про свою діяльність.

ПАРТІЙНИЙ
TELEGRAM-КАНАЛ
Новини своєї партії та інформацію про діяльність
депутатів фракції через
телеграм-канали розповсюджують представники
лише двох фракцій в ОМР
- "Партія Шарія" та "Слуга
народу".

Telegram-канал/Олег Філімонов

Telegram-канал секретаря міської ради Ігоря
Коваля створено, але наповнюється не на постійній
основі.

Telegram-канал/"Партія Шарія"
в Одесі

соціальних мережах, де
інформація оновлюється
більш динамічно.
Значно більш інформативними виглядають офіційні сайти регіональних
відділень політичних партій, що мають фракції в
Одеській міській раді. Хоча
максимально відкритими
майданчиками відносно
базової інформації про
депутатів ці сайти не можна назвати.
Найбільш
інтерактивним виглядає сайт "Партії
Шарія". На сайті можна
знайти додаток "Контроль
депутатів", де на персональній сторінці кожного
депутата Одеської міської
ради оприлюднено біографію, посилання на соціальні мережі, питання на
відповіді жителів, останні
голосування на сесії ради.
Також надано можливість
записатися на особистий
прийом, залишити відгук та
поставити оцінку депутату.

Сайт "Партії Шарія"

Telegram-канал/Ігор Коваль

Що стосується каналів
ще двох одеських депутаток, то Ольга Квасніцька лише створила такий
майданчик, не опублікувавши жодного допису. А
Telegram-канал Світлани
Осауленко перестав оновлюватися з вересня 2020
року.

Telegram-канал/Світлана
Осауленко

Telegram-канал/фракція
"Слуга народу" в Одесі

Наразі
нам
вдалося
відшукати лише чотири
вебсторінки у мережі Інтернет, що висвітлюють діяльність одеських депутатів.
Це сайти Олега Бриндака,
Олега Етнаровича, Петра
Обухова та Сергія Страшного. На цих сайтах в різних
обсягах, але можна знайти останні новини щодо
діяльності депутата, звіти та
контакти приймальні. Але
обов'язковим елементом
особистих сайтів депутатів
є посилання на сторінки у
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На регіональних сайтах
партій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя"
можна знайти лише останні новини та контактні
дані місцевих партійних
офісів. Інформації про
депутатів, склад фракцій
тощо на цих сайтах не оприлюднено.

мання зворотнього зв'язку
стає незворотнім та найбільш зручним способом
комунікації в умовах масової діджиталізації суспільства.
Громадська
кампанія
«Атестація депутатів місцевих рад» спрямована
на сприяння підвищенню

Сайт партії "ОПЗЖ"

Сайт партії "Слуга народу" також знайомить
зі складом своєї фракції
в міській раді, короткими
тезами з біографії обранців, їхніми фотографіями
та посиланнями на сторінки у соціальних мережах.
Окремим каналом комунікації є можливість поставити запитання кожному
депутату.
Сайт партії "ЄС"

ОФІЦІЙНІ САЙТИ
З кожним роком кількість
офіційних сайтів депутатів одеської ради стає все
меншою.

Сайт партії "Довіряй ділам"

Сайт партії "Слуга народу"
в Одесі

Сайт партії "Довіряй ділам" менш інформативний. На порталі регулярно
публікуються новини, але
статичної інформації про
депутатів небагато. У розділі "Команда" опубліковано
лише перелік деяких членів
партії з фотографіями та
посиланнями на сторінки соціальних мереж. Інформації про склад членів
фракції в міській раді або
в будь-якій іншій раді не оприлюднено.

Соціальні мережі дійсно
є ефективним інструментом комунікації депутата та виборця. Однак не
варто забувати і про те,
що закони та інші нормативно-правові акти не зобов'язують депутатів використовувати якийсь один
визначений канал комунікації - телебачення, офіційний сайт ради та партії, газети, щорічні звітні та
інформаційні
особисті
зустрічі або онлайн-спілкування у соціальних мережах тощо.
Проте стає очевидним,
що використання депутатами соціальних мереж
задля інформування про
свою діяльність та отри-
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рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям
депутатів 15 міських рад
обласних центрів України
та міста Києва, а також
підвищення поінформованості громадян про діяльність місцевих депутатів.
Проєкт Одеської обласної
організації
ВГО
«Комітет виборців України»
«Атестація депутатів місцевих рад» реалізується
за підтримки Національного фонду демократії (NED,
США) та Міжнародного
фонду «Відродження». За
реалізацію заходів проєкту
в 16-ти регіонах відповідають представники партнерських громадських організацій.
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ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ

РОМСЬКІ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІ РОДИНИ

ЗА ПІДТРИМКИ ГРОМАДИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ
АВТОР: пресслужба Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців України"

Зимовий опалювальний
сезон завжди залишається складною проблемою
для ромських родин Татарбунарської громади. Більшість ромських сімей використовує пічне опалення
своїх будівель, користуючись при цьому дровами
та вугіллям. Малозабезпечені ромські родини
не можуть собі дозволити
придбати восени за високими цінами дрова чи вугілля. "Питання, чи виживуть
взимку ромські родини і
якою буде ця зима, найбільше турбує ромську
спільноту нашої громади.
Всього ромських сімей
у нашому місті близько
30, і практично кожна наразі не знає, яким чином
зігрівати свої домівки з настанням холодів. Насамперед потрібно розуміти,
що ромські сім’ї багатодітні, більшість дорослих
не мають постійного місця
роботи, а отже і засобів
для проживання. Пандемія
COVID-19 лише посилила
такі проблеми, й наразі
більшість ромських сімей
у Татарбунарах не мають
достатньо коштів для забезпечення себе дровами чи вугіллям на опалювальний сезон 2021-2022
років" - зазначає керівниця
ромської громадської організації "Бахтало" Ольга
Карай.
Такі нагальні проблеми ромської спільноти
наштовхнули на проведення спільної кампанії щодо
підготовки до зими малозабезпечених ромських родин, яку ініціювали Громадський центр правосуддя в
місті Татарбунари та громадська організація "Бахтало". Поступово до кампанії долучилась місцева
влада в особі виконавчого
комітету Татарбунарської
міської ради та особисто
голова громади Андрій
Глущенко, волонтери акції
"Від мами до мами", місцеві бізнесмени та благодійні організації. Першим
кроком кампанії стало
звернення від імені організації "Бахтало" до голови
Татарбунарської громади
щодо надання дозволу на
спил сухостійних та фаутних дерев на території
громади. Проте через законодавчі пробіли місцева
влади не змогла надати
такого дозволу, проте за-

Понад двадцять малозабезпечених ромських родин в Татарбунарській громаді
Одеської області готуються до зимового періоду - проводять заготівлю дров
та запасаються теплими дитячими та жіночими речами. Це стало можливим
завдяки активній участі місцевої влади, жителів міста та благодійних організацій.
Така спільна кампанія щодо підготовки до зими малозабезпечених ромських родин
організована спільно Громадським центром правосуддя в місті Татарбунари
та ромською громадською організацією "Бахтало".

пропонувала звернутись
з питанням до місцевого лісгоспу. Другим кроком стало звернення до
керівництва Саратського
лісгоспу. Під час зустрічі,
представник лісгоспу зазначив, що останнім часом питання надання дозволів та лісорубних квитків
практично загальмовано
і підприємство має мінімальні можливості для
цього. Таким чином складається ситуація, що для
ромських родин виходом
залишається лише купівля
дров, проте вартість одного кубометру дров складає 900 грн, і їх потрібно
ще вивезти самому покупцеві. Та й на момент звернення дров у лісгоспі у наявності не було.
"Ця проблема, як ми гадаємо, створена штучно
та показує неспроможність держави регулювати
цю сферу. Адже є досить
велика кількість сухостійних та фаутних дерев,
які створюють загрозу для
власників
транспортних
засобів та ліній електромереж, проте питання їх спилу занадто забюрократизовані. Водночас, є досить
велика кількість людей,
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серед яких і ромські родини, які можуть самостійно при наявності дозволів
власними силами спиляти
такі дерева і тим самим,
не порушуючи закону, забезпечити себе дровами.
Проте через бюрократію
та неврегульованість між
різними службами проблема залишається невирішеною - ромські родини без дров, а сухі дерева
продовжують створювати
небезпеку" - змалював ситуацію керівник Громадського центру правосуддя
Леонід Семененко.
Зважаючи на такі труднощі, ініціатори кампанії
щодо підготовки ромських
родин до зимового сезону вимушені йти іншим
шляхом та мобілізовувати
громаду і місцевий бізнес.
Давній партнер Громадського центру правосуддя
Благодійний фонд "Еммануїл" надав допомогу
у придбанні та передачі
ромській спільноті бензинової пили та палива
до неї. На заклик учасників кампанії відгукнулося
фермерське господарство "Княжиця" та запропонувало ромам взяти участь
у викорчовуванні плантації

виноградника та отримати можливість запастись
необхідними дровами. Як
зазначив ромський активіст Олександр Карай, завдяки такій підтримці у ромів міста є технічні засоби
та легальна ділянка, з якої
вони можуть забезпечити
дровами для опалення у
зимовий період близько 20
малозабезпечених родин.
"Звичайно, далі справа вже
за ромами - розпил дров,
їх перевезення та передача родинам, які найбільше
потребують такої допомоги. У важкі часи пандемії та
економічних негараздів ми
в усій територіальній громаді маємо бути згуртованими і надавати допомогу
одне одному", - підкреслив
представник ромської громадської організації "Бахтало" Олександр Карай.
Інший напрямок підготовки малозабезпечених
ромських родин до зимового періоду - це забезпечення теплим жіночим та
дитячим зимовим одягом
і взуттям у рамках постійної
волонтерської акції Громадського центру правосуддя під назвою "Від мами
до мами". За рахунок
речей, які безоплатно пе-
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редаються від волонтерів,
жінки з малозабезпечених
ромських родин можуть
в офісі Громадського центру правосуддя підібрати
для себе необхідний одяг
та взуття. На початку жовтня
такою можливістю скористалася мешканка міста
Татарбунари
Світлана,
мати та бабуся з ромської
багатодітної
малозабезпеченої родини. Ситуація
в родини дійсно складна - її чоловік знаходився
в обласній клінічній лікарні,
а донька, у якої четверо дітей, має особливі потреби
в догляді. На лікування чоловіка та доньки витрачено
значні кошти, зараз їх не
вистачає на життя та сплату боргу за використану
електроенергію. Під час
свого візиту до центру жінка не лише вибрала для
себе та родини необхідні
речі, але і була включена
до переліку для отримання дров на зиму. Окремо
було обговорено правові
проблеми в родини, надано рекомендації та покрокову інструкцію щодо
отримання пенсії за віком,
реструктуризації
боргу
за електроенергію та можливостей
оформлення
житлової субсидії.
Зараз триває перший
етап ініціативи щодо посилення трудових можливостей та соціальноекономічного потенціалу
ромських жінок та дівчат
в
умовах
пандемії
COVID-19 - вивчаються проблеми працевлаштування;
надається правова допомога щодо пошуку роботи, отримання соціальних
та адміністративних послуг, оформлення необхідних документів; триває
для ромських жінок Вечірня комп’ютерна школа та
навчання основам фінансової та інформаційної
грамотності.
Ініціатива "Рівні трудові
права для ромських жінок
в умовах COVID-19" впроваджується Одеською обласною організацією ВГО
"Комітет виборців України" (через Громадський
центр правосуддя в м. Татарбунари) та ромською
громадською організацією "Бахтало" за підтримки
Європейського Союзу та
Міжнародного Фонду "Відродження" в рамках спільної ініціативи "EU4USociety".

ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ
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РОЗПОЧАЛАСЬ ІНІЦІАТИВА З ПІДТРИМКИ
В ГРОМАДАХ ЖІНОК ТА ДІВЧАТ З ВРАЗЛИВИХ ГРУП
АВТОР: пресслужба Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців України"

Ініціатива
розпочалася
у вересні 2021 року та працює в трьох напрямках:
1.

визначення
проблем
з дискримінацією жінок на рівні громад
та стратегічний захист
їх прав;

2.

підтримка
різних
форм жіночого активізму,
направленого
на підвищення "самозарадності";

3.

посилення
потенціалу та участі місцевих владних органів
та мешканців громад
для підтримки рівних
прав жінок та дівчат.

За різними дослідженнями міжнародних і національних організацій, в
умовах пандемії COVID-19
та її соціально-економічних
наслідків дівчата та жінки
зазнають більшої дискримінації та порушення своїх
прав. Зокрема не мають
доступу до структурної
(інституційної) підтримки з
боку органів влади, місцевого самоврядування або
знаходяться у значному
ризику її втратити; зазнають надмірних адміністративних, фінансових або
інфраструктурних обмежень у доступі до важливих в контексті COVID-19
послуг і сервісів (соціальних і медичних); перебувають у більшому ризику
до бідності, соціального
виключення, дискримінації та маргіналізації. Критичною є ситуація зі сплеском
домашнього
та
сексуального насильства,
з яким правоохоронні та
інші компетентні органи
не готові належно боротись. Пандемія і пов’язані
з нею обмежувальні заходи наражають усі групи жінок на серйозну небезпеку втрати доходів і
заощаджень, підвищують
ризики домашнього насильства, посилюють вразливість тих, хто стикається
з множинними формами
дискримінації, - свідчить
дослідження ООН Жінки в
Україні "Оперативна ґендерна оцінка становища
та потреб жінок у контексті
ситуації з COVID-19 в Україні".
Зважаючи на такі виклики, у вересні розпочато
партнерську ініціативу під
назвою "Рівні права для
жінок та дівчат з вразливих груп в умовах пандемії COVID-19". Ініціатор
та координатор проєкту
- Громадський центр правосуддя. Основна ідея ініціативи - скоординованими

За координації Громадського центру правосуддя, який діє на базі Одеської
обласної організації ВГО "Комітет виборців України", стартувала партнерська
ініціатива щодо покращення в територіальних громадах доступу жінок
та дівчат з вразливих груп до правосуддя та соціально-економічних прав
в умовах пандемії COVID-19.

платформ для розвитку жіночого активізму та
"самозарадності" (групи
самооборони, служби
взаємної
психологічної
підтримки, клуби професійних спільнот тощо);
• навчання і просвіта жінок

та дівчат з вразливих груп
базовим основам самостійного
правозахисту,
розробка та просування
онлайн помічників, впровадження
мистецьких
активностей для популяризації підходу "самозарадності";

• впровадження програми

мінігрантів та менторської підтримки для реалізації локальних ініціатив
щодо інклюзивного демократичного врядування за участі жінок та дівчат
з вразливих груп.

3. Посилення потенціалу
та участі місцевих владних
органів та мешканців громад для підтримки рівних
прав жінок та дівчат:
• проведення у відібраних

партнерськими зусиллями різних неурядових організацій та органів влади
досягти видимого та довготривалого ефекту щодо
підвищення доступу жінок
та дівчат з вразливих категорій до справедливого
правосуддя та рівних соціально-економічних прав в
умовах пандемії COVID-19
та її подальших наслідків.
Вплив
здійснюється
у трьох напрямках:
1. Виявлення та оскарження дискримінаційних
практик у діяльності органів влади (через інструменти національного та
міжнародного правосуддя). Стратегічні справи та
інформаційний резонанс
допоможуть сформувати належну юридичну та
адміністративну практику,
яка враховує виклики пандемії COVID-19 для становища жінок з вразливих
груп.
2. Підвищення "самозарадності" та розвиток жіночого активізму з акцентом
на вразливі групи та посилення ролі жінок у прийнятті
стратегічних управлінських
рішень. Таке посилення
потенціалу та згуртованості жіночих організацій та
груп допоможе постійному громадському конт
ролю та створить важливий
тренд
"самозарадності"
в громадах.
3. Розробка та впровадження в територіальних
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громадах муніципальних
та волонтерських програм
з підтримки жінок та дівчат
з вразливих груп. Така підтримка громади не лише
допоможе у важкі часи
пандемії, але й продемонструє соціальну згуртованість, цінність прав людини
та інклюзії в розвитку реформи децентралізації.

Ініціатива "Рівні права для
жінок та дівчат з вразливих
груп в умовах пандемії
COVID-19"
розрахована
на 16 місяців та працює в
трьох напрямках.

Активності проєкту спрямовані як безпосередньо
на жінок та дівчат з маргіналізованих та дискримінованих за різними ознаками груп (їх формальних
та неформальних об’єднань), так і на чиновників,
правоохоронців,
волонтерів та мешканців громад. Ми виходимо з того,
що ініціатива буде прямо
та опосередковано впливати на формування локальної нормативної бази
(стратегій, програм тощо)
щодо впровадження норм
ґендерної рівності, участі,
інклюзії та підходу не залишити нікого осторонь. Така
політика та заходи можуть
допомогти тому, щоб ґендерні ролі, упередження,
наявне нерівноправ'я жінок
та дівчат у складних умовах
пандемії було мінімізовано. Особливо важливо це
на місцевому рівні, адже
саме політика на місцевому рівні впливає на повсякденне життя жінок та дівчат і
має значний потенціал покращити їх у сфері освіти,
охорони здоров’я, соціальних послуг, безпеки та економічного розвитку.

ськими стандартами моніторингу та визначення
загальних перепон щодо
доступу до правосуддя
та реалізації соціальноекономічних прав жінок
та дівчат з вразливих груп,
розробка рекомендацій
та спрямування їх відповідним суб’єктам для
врахування;

1. Визначення проблем
з дискримінацією жінок
на рівні громад та стратегічний захист їх прав:
• проведення за європей-

• ідентифікація

справ зі
стратегічною перспективою (дискримінаційні рішення, дії чи бездіяльність
органів державної влади
та місцевого самоврядування) та їх підтримка в
органах державної влади та судах з відповідною
інформаційною кампанією;

• використання міжнарод-

но-правових інструментів
та залучення міжнародних організацій до висвітлення та розв’язання виявлених проблем.

2.
Підтримка
різних
форм жіночого активізму,
спрямованого на підвищення "самозарадності":
• створення,

розвиток та
мережування локальних
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за відкритим конкурсом
територіальних
громадах локального аналізу
та підготовка візуалізованих ґендерних паспортів
громад з рекомендаціями стосовно забезпечення інклюзивності та
ґендерної рівності;

• навчання та координація

діяльності місцевих органів влади, правоохоронців, бізнесу та активістів
щодо впровадження в
обраних громадах стандартів рівності та інклюзії;

• розробка, прийняття, мо-

ніторинг впровадження
місцевих програм та/
чи волонтерських ініціатив допомоги жінкам
та дівчатам з вразливих
груп (програми підтримки жертв домашнього
насильства,
створення
чи розвиток шелтерів,
"зелених кімнат" для нетравматичної
роботи
з неповнолітніми, підтримка трудових прав жінок та розвиток жіночого
підприємництва, навчання та соціальна підтримка вразливих груп).

Ініціатива "Рівні права для
жінок та дівчат з вразливих
груп в умовах пандемії
COVID-19" впроваджується Одеською обласною
організацією ВГО "Комітет
виборців України" через
Громадський центр правосуддя за фінансової
підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.
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ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ
РОЗВИВАЄ СПІВПРАЦЮ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДОЮ

АВТОР: пресслужба Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців України"

Громадський центр правосуддя в місті Татарбунари продовжує розвивати такі ефективні інструменти співпраці поліції з громадою,
як неформальні зустрічі "кава з поліцейським" та особистий прийом керівників поліції в офісі центру. Запроваджені раніше групи "сусідської
варти" в різних мікрорайонах та селах Татарбунарської громади показують гарну профілактичну роботу щодо вуличних правопорушень
та згуртовують мешканців для інших локальних ініціатив.

12 листопада відбулася
чергова зустріч у форматі
"кава з поліцейським", на
якій оцінювали роботу діючих груп "сусідської варти",
планували долучення нових вулиць та обговорювали протоколи співпраці з
поліцією. 16 листопада до
ініціативи "сусідської варти" долучилися мешканці
однієї з багатоповерхівок
міста.
12 листопада в офісі Громадського центру
правосуддя відбувся для
мешканців громади особистий виїздний прийом
начальника відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВ полковника поліції Олександра Бодюла.
До очільника поліції, який
проводив прийом спільно з
керівником Громадського
центру правосуддя та ветераном органів МВС Леонідом Семененком, звернулися шість мешканців
міста Татарбунари. Питання стосувалися безпекових
аспектів
життєдіяльності
громади, потреб вразливих груп в умовах пандемії COVID-19, роботи поліцейських по запобіганню
та протидії крадіжок особистого майна та торгівлі
у невстановлених місцях.
Після особистого прийому зібралися для участі
в традиційній "каві з поліцейським" місцеві мешканці, переважно жінки.
Розпочинаючи спілкування, керівник Громадського
центру правосуддя Леонід
Семененко
підкреслив,
що започатковані центром
постійні неформальні зустрічі дають довготривалий
ефект: "Люди більше розуміють роботу поліцейських

та намагаються сприяти
поліції у здійсненні нею
своїх повноважень. З іншого боку, поліцейські краще
розуміють безпекові проблеми в громаді та можуть
більш швидко та якісно реагувати на них". Для обговорення у форматі "кави
з поліцейським" були винесені питання: діяльність
груп "сусідської варти",
протидія
розповсюдженню наркотиків та виявлення місць закладок, участь
громадськості у виявленні
таких фактів, профілактика правопорушень у сфері дорожнього руху.
Власним досвідом щодо
охорони
громадського
порядку поділилися представниці груп "сусідської
варти" Тамара Данільченко та Валентина Ганська,
які першими створили такі
групи в місті. Вони взяли
на себе відповідальність
стежити за громадським
порядком на території, на
якій вони живуть. Про кожну підозрілу особу, яка
з’являється на їхній вулиці, жінки повідомляють до
чергової частини поліції.
Там оперативно реагують, виїжджають на місце,
встановлюють особу, яка
викликає певні підозри, і
приймають профілактичні
заходи щодо запобігання
правопорушень. Під час
зустрічі представниці "сусідської варти" розповіли
про випадки, коли вдавалося своєчасно запобігти
скоєнню злочинів.
Жителька міста Татарбунари Любов Фадіна під
час спілкування зазначила,
що її вулиця Покровська є
однією з найбагатолюд-
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ніших в місті. На ній мешкає велика кількість людей,
розміщені станції технічного обслуговування автомобілів та магазини. "Нерідко
з помешкань здійснюються крадіжки, і це негативно
впливає на довіру до влади.
Адже, як люди розуміють,
влада не забезпечила їхню
безпеку. Наразі ми можемо використати досвід
уже діючих груп "сусідської
варти" та створити таку ж
на нашій вулиці. Для участі
в ній знайдуться активні та
небайдужі громадяни".
Ідею сусідської варти підтримала також мешканка
міста Вікторія Алєксєєнко:
"У нашому будинку є такі
люди, які завжди можуть
прийти на допомогу, які
завжди цікавляться тими,
хто знаходиться біля будинку, адже кожен знає одне
одного. Ми також готові
до того, аби створити таку
групу, до якої будуть включені мешканці будинку. Це
стане запорукою нашої
безпеки та безпеки нашого майна".
Як зазначив керівник відділення поліції Олександр
Бодюл, у випадку виявлення
на вашій вулиці підозрілих
осіб, негайно телефонуйте до місцевого відділення
поліції. "У нас є можливість
негайного реагування, є
автомобілі і є бажання
зменшити кількість правопорушень та злочинів на
території нашої громади.
Керівництво відділення поліції зацікавлене у співпраці з мешканцями міста і
завжди буде йти на контакт
з тими з них, хто не байдужий і зацікавлений у профілактиці правопорушень
та охороні публічного по-

рядку. Наразі ті пропозиції,
які надійшли на зустрічі, ми
готові втілити в життя спільно з Громадським центром правосуддя".
Підтримку серед учасників зустрічі отримала
пропозиція щомісяця проводити пресконференцію
за результатами діяльності
поліцейських із залученням
до цього місцевих засобів масової інформації.
Вже 16 листопада керівник
Громадського центру правосуддя Леонід Семененко, громадська активістка
Вікторія Алєксєєнко та
дільничний офіцер поліції
Володимир Слободенюк
зустрілися з мешканцями
багатоповерхівок, що на
вулиці Князєва в місті Татарбунари, де створено
нову групу "сусідської варти".
Потрібно зазначити, що
важливим
фактором
ефективної
розбудови
співпраці органів поліції
з громадою є постійність
та різноманітність інструментів співпраці. Так, 9 листопада на запрошення
поліцейських керівник Громадського центру правосуддя та ветеран МВС Леонід Семененко взяв участь
у нараді керівництва ГУНП
в Одеській області. Начальник ГУНП в Одеській
області Микола Семенишин наголосив на важливості роботи правоохоронців у напрямку підвищення
авторитету та довіри до
поліцейських серед людей. Важливим завданням
для поліцейських є участь
у міжнародній акції "16 днів
проти насильства", до якої
будуть долучені громадські
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організації та органи місцевого самоврядування.
5 листопада керівник
Громадського центру правосуддя Леонід Семененко взяв участь у зустрічі ветеранів та пенсіонерів МВС
з керівником ГУНП в Одеській області генералом поліції 3 рангу Миколою Семенишиним у приміщенні
Білгород-Дністровського
ВП. Одним з питань зустрічі було відновлення зв’язку
між чинними правоохоронцями та ветеранами
поліції, адже молоді поліцейські мають переймати позитивний досвід, який
сформувався в системі
МВС та доступний майже
в усіх громадах.
Питання розвитку наставництва та долучення
ветеранів МВС до роботи
з особовим складом місцевих відділів та відділень
поліції вже неодноразово
підіймалось Громадським
центром правосуддя. Наприкінці вересня 2021 року
Громадський центр правосуддя у місті Татарбунари долучився до партнерської ініціативи ГУНП в
Одеській області та Татарбунарської міської ради
щодо впровадження інституту поліцейських офіцерів
громад.
Діяльність Громадського
центру правосуддя впроваджується Одеською обласною організацією ВГО
"Комітет виборців України"
за фінансової підтримки
Європейського Союзу в
рамках проєкту "Громадський центр правосуддя
як мультифункціональна
платформа розвитку правосуддя в громадах".
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ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!

ПОНАД 8000 ПРОПОЗИЦІЙ ДО БЮДЖЕТІВ
25 ГРОМАД УКРАЇНИ
Експерти Громадського Партнерства "За прозорі
місцеві бюджети!" разом із представниками
25 громад-партнерок Програми USAID DOBRE
із Запорізької, Чернівецької та Чернігівської областей
завершили масштабну інформаційно-просвітницьку
кампанію "Впливай на бюджет своєї громади-2021".

Під час зустрічей з експертами
Партнерства,
фінансистами та громадськими активістами понад
три тисячі жителів отримали примірники "Бюджету
для громадян", подали свої
пропозиції до бюджетів на
наступний рік та поспілкувалися із представниками
місцевої влади.
"Цього року у 25 громадах - понад 8000 чудових
ідей і варіантів вирішення
проблемних питань, які надали самі жителі. І це не
випадковість. Люди пропонують свої ідеї тоді, коли
розуміють суть бюджетного процесу. І тут на допомогу приходить наш унікальний продукт - "Бюджет
для громадян", буклети, які
ми розробляємо разом із

громадами і доступно пояснюємо все про місцеві
бюджети", - зазначив Анатолій Бойко, координатор
Громадського
Партнерства.
Інформаційні акції відбувалися в креативній формі.
Наприклад, у Ніжинській
громаді, що на Чернігівщині, разом з місцевою громадською
організацією
"Голос громад Чернігівщини" вдалося організувати
чаювання з мером: містяни змогли у неформальній атмосфері поспілкуватися з очільником громади,
поговорити про бюджет та
подати свої пропозиції.
А у Глибоцькій громаді на Буковині разом з ГО
"Український
Народний

Дім у Чернівцях" на заході зі згуртування громади
разом збирали яблука у
саду, провели бюджетний
квест і подали пропозиції
до головного фінансового
документу на 2022 рік.
Надані пропозиції стосуються багатьох сфер життя громад - забезпечення
вуличного освітлення, ремонту доріг, встановлення дитячих та спортивних
майданчиків,
ремонту
об’єктів інфраструктури,
благоустрою.
Громади
продовжують
збирати
пропозиції жителів через
електронні
інструменти.
Пізніше місцеві ради акумулюють усі надіслані документи, оброблять їх та
враховуватимуть у бюджетах громад на 2022 рік.

25 ІСТОРІЙ ПРО БЮДЖЕТ "ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ":
КРАЩІ ІДЕЇ "БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ГРОМАДЯН"-2021
Експерти Громадського Партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" разом із представниками 25 громад-партнерок Програми USAID DOBRE
із Запорізької, Чернівецької та Чернігівської областей розробили унікальні буклети - "Бюджети для громадян".
СІМ`Я - НАЙБІЛЬШИЙ СКАРБ

ДІДУСЬ
Освіта 63,1%
видатків

БАТЬКО
Управління
громадою
11,5%

СТАРШИЙ СИН
Пожежна
охорона 1,3%
видатків

у
ет

тра
нс
фер
ти з м
ісцево
го

бю
дж

КУМИ
Трансферти з інших
бюджетів (субвенції та
дотації 41,8% доходів)

%
1.3

СУСІД

МОЛОДШИЙ СИН
Спорт 1.1% видатків
МАТИ
Охорона
здоров`я
1,3% видатків

БАБУСЯ
Соціальний
захист
6,1% видатків

ВЛАСНІ
ДОХОДИ громади
( податкові, неподаткові,
власні надходження)
58.2% всіх доходів бюджету

НЕВІСТКА
Благоустрій
(5,4% видатків)

КІТ
Економічна
діяльність
(дороги, землеустрій
та інвестиційні
проекти 2,6%
видатків)
МИШКА
Інші видатки

0,4% видатків

"Головна умова "Бюджету
для громадян" (БдГ) - доступно та просто пояснити складні речі, подати
інформацію про бюджет
так, щоб вона допомагала
кожному жителю громади
зрозуміти порядок формування основного фінансового документу та усвідомити власну причетність
і відповідальність за долю
своєї громади", - розповів
координатор Партнерства
Анатолій Бойко.
Чимало громад використали для ілюстрування бюджетних процесів
об’єкти, пов’язані з госпо-

ДОНЬКА
Культура
(5,9%
видатків)

дарською діяльністю на їх
території. Наприклад, яблука у Клішковецькій, Рукшинській і Недобоївській
громадах, де працює потужна яблунева агломерація; зерно у Комиш-Зорянській громаді, де успішно
розвивається
аграрна
сфера; риба у Коропській
громаді, що славиться рибальством;
кукурудзяна
каша (мамалига) у Мамалигівській громаді; мед
у Великокучурівській громаді тощо. У деяких БдГ
інформацію про фінанси
"розповідають" мультиплікаційні персонажі (наприклад, бджоли у буклеті

Тупичівської громади чи
бобри у Корюківській ТГ).
Буклети містять зрозумілі
інфографіки з інформацією про доходи й видатки, а
також таблиці з детальною
інформацією про витрати
на заклади освіти.
"Бюджети для громадян" стали важливим інструментом проведення
масштабної інформаційно-просвітницької кампанії
"Впливай на бюджет своєї громади-2021", під час
якої жителі отримали примірники "БдГ", подали свої
пропозиції до бюджетів на
наступний рік; поспілкувалися з представниками
місцевої влади та фінансистами про бюджетні
процеси у своїх громадах.
За підтримки Програми
USAID DOBRE "Бюджети для
громадян" вперше адаптовані та успішно апробовані експертами Громадського
Партнерства
"За прозорі місцеві бюджети!". В Україні протягом
2018-2020 років за супроводу експертів Партнерства підготовлено, надруковано та поширено 150

"Бюджетів для громадян"
для 95 територіальних громад у 16 областях загальним накладом 100 тисяч
500 примірників.
Експерти Партнерства,
у рамках Програми USAID
DOBRE також підготували
посібник "Бюджет громади людською мовою", який
містить ґрунтовний опис
практики.
У результаті системних
зусиль "Бюджет для громадян" не тільки став популярним інструментом серед
громад, а й визначений
Міністерством
фінансів

Проєкт реалізується у рамках Програми "Децентралізація приносить кращі результати
та ефективність" (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз
(Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

izbirkom.org.ua

cvu.od.ua

України як ефективний
механізм залучення громадськості до бюджетного
процесу.
Ознайомитися з усіма
"БдГ" онлайн можна за посиланням:
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ПРАВОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ЯК ЖІНКАМ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДОСТУП
ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
Можливі обмеження щодо
медичних послуг
Під час карантину можуть
запроваджуватись
певні тимчасові обмеження щодо доступу до медичних послуг відповідно
до встановленого рівня епідемічної небезпеки.
Під час запровадження
"червоного" рівня епідемічної небезпеки може бути
відмовлено у плановій
госпіталізації в державних
та комунальних лікарнях.
"Зелена", "жовта" та "помаранчева" зони небезпеки
не передбачають жодних
обмежень у сфері доступу до медичної допомоги.
Наразі не встановлено
жодних інших обмежень
доступу до медичної допомоги під час дії карантину.
Зокрема, не передбачено
обмеження щодо відвідувань стаціонарних хворих
у лікарнях, а також не передбачено право лікарні
вимагати негативний ПЛРтест під час госпіталізації.
Варто пам’ятати, що при
відвідуванні лікарень діють
карантинні обмеження для
громадських місць в умовах карантину:
• необхідність

маски;

носіння

• дотримання дистанції;
• наявність документів, які

посвідчують особу.

За будь-яких умов епідемічної небезпеки і встановлених
карантинних
обмежень не може бути
відмовлено в наступних
медичних послугах:
• надання

медичної
допомоги
внаслідок
ускладненого перебігу
вагітності та пологів;

• надання

медичної
допомоги
вагітним,
роділлям, породіллям,
новонародженим;

• надання

медичної
допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я
пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

• надання

паліативної
медичної
допомоги
у стаціонарних умовах;

• надання планової ме-

дичної допомоги закладами охорони здоров’я
національного
рівня,
що надають третинну
(високоспеціалізовану) медичну допомогу,
за умови дотримання
відповідних санітарних
і протиепідемічних заходів;

тату
тестування
COVID-19;
• підтвердженого

факту одужання особи від
COVID-19.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я встановлено перелік
працівників, які наразі підлягають обов’язковій вакцинації:
• співробітники

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

• співробітники

місцевих
державних
адміністрацій та їхніх
структурних підрозділів;

• співробітники

закладів
вищої, післядипломної,
фахової передвищої,
професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому
числі, спеціальної, дошкільної, позашкільної
освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми
власності.

• проведення невідклад-

них і термінових заходів
з госпіталізації, якщо
внаслідок їх перенесення (відтермінування)
існує значний ризик для
життя або здоров’я людей.

Права жінок та дітей,
пов'язані з вакцинацією
від COVID-19
Станом
на
середину листопада 2021 року
вакцинація від COVID-19
за загальним правилом не
є обов’язковою.

З 9 грудня 2021 року розширюється перелік працівників, які підлягають обов’язковій вакцинації:
• співробітники

підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління
центральних органів виконавчої влади;

Водночас держава в залежності від епідеміологічної ситуації може встановлювати деякі обмеження
для осіб, які не є вакцинованими.

• співробітники

установ
і закладів, що надають
соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

11 жовтня 2021 року введено правило, згідно з яким
перевезення
пасажирів
автомобільним,
авіаційним та залізничним транспортом у міжобласному
сполученні можливо тільки
за наявності одного з таких
документів:

• співробітники

підприємств, установ та організацій, включених до
Переліку об’єктів державної власності, що
мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави.

• сертифіката, що під-

тверджує вакцинацію;

• негативного

на

резуль-

Законодавство не передбачає
можливості
звільнення працівника за
відмову від вакцинації. Разом з тим, якщо працівник
належить до категорії, яка
підлягає обов’язковій вакцинації, його можуть відсторонити від роботи без
збереження
заробітної
плати.
Щеплення для дітей за
загальним правилом не
передбачено. Разом з тим
затверджено рекомендації щодо можливості вакцинації дітей з 12 років:

Алгоритм
захисту
від
порушення прав на доступ
до медичних послуг
1. Треба чітко знати, які пра-

ва ви маєте у конкретній
ситуації, щоб розуміти,
коли їх порушують. Найкращим варіантом перед відвідуванням лікарні
є самостійне прочитання законів, консультація
з юристами або з лікарем, якому ви довіряєте.

2. Порушення ваших прав

треба зафіксувати. Це
може бути: отримання
письмової відповіді на
ваше звернення або фіксація розмови на аудіоабо відеоносій. Підтвердити порушення можуть
також свідки події.

• у випадку наявності ри-

зиків важкого перебігу
хвороби та ускладнень;

• при необхідності виїзду

до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат про
щеплення;

• якщо дитина приїхала

з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини.

В Україні вакцинація
від COVID-19 проводиться
безоплатно.
Відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 №1236,
медична допомога внаслідок ускладненого перебігу
вагітності та пологів, просто вагітним, породіллям,
новонародженим
надається без обмежень навіть
за умов "червоного" рівня
епідеміологічної безпеки.
Жодна з чинних постанов
Кабінету Міністрів України щодо запровадження
карантинних
обмежень
не передбачає заборони
партнерських пологів.
Єдине передбачене законодавством обмеження
для участі родича у партнерських пологах - наявність у нього/неї інфекційного захворювання.

3. Оскаржити

порушення.
Поскаржитися на порушення прав можна:

•

письмово керівництву
медичного закладу;

•

на гарячу лінію МОЗ за
номером 0 800 505 201;

•

до поліції за номером
102.

Також свої права можна
захистити у суді шляхом
подачі позовної заяви.
Ця правова пам’ятка
має рекомендаційний характер, не є офіційним
роз’ясненням чинного законодавства та актуальна
станом на середину листопада 2021 року. Правові поради підготовлено
Одеською обласною організацією ВГО "Комітет виборців України" в рамках
проєкту "Рівні права для
жінок та дівчат з вразливих груп в умовах пандемії
COVID-19" за фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Королівства Нідерландів. Погляди авторів публікації не
відображають
офіційної
позиції Міністерства закордонних справ Королівства
Нідерландів.

Виготовлення цієї газети стало можливим завдяки допомозі американського
народу, наданій через проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
"Медійна програма в Україні", який виконується міжнародною організацією Internews.
Зміст є виключно відповідальністю видання ІзбірКом та необов’язково відображає
точку зору USAID, Уряду США та Internews.
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